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VARBERGS FORNMINNESFÖRENING               Protokoll
Utskriftsdatum
2008-10-23

Protokoll från Varbergs Fornminnesförenings styrelsemöte på 
Studiefrämjandet, Varberg, den 21 oktober 2008

Närvarande:
Göran Bengtsson (Vbg)
Britt-Marie Carlstedt
Gunnar Carlstedt
Maud Enqvist
Stig Jakobsson
Ove Johansson
Bengt Mellgren

§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnas av ordföranden.

§ 2 Val av justeringsman
Till justeringsman utses Gunnar Carlstedt.

§ 3 Föregående protokoll
Det är inga synpunkter på det.

§ 4 Program för 2009
Följande förslag togs fram.
Föreläsningar:

- Viskadalen genom tiderna, Gunnar, runt 1 mars. Ove kollar lokal t.ex. 
Sällstorpsgården + om det hinner komma med i deras program.

- Värö genom tiderna, Gunnar, slutet oktober. Ove kollar lokal, Aranäsgården.
- Kvällsdiskussion om det Per Starefors föreläste om i år. Oktober. Ove frågar Per.
- Falkenberg, grävning för nya järnvägen vid Skrea. Vår. Göran frågar Magnus.
- Föreläsning ihop med Medeltidsföreningen? November. Göran frågar. 

Resor:
- Göteborgs Arkeologiska museum m.fl. Plocka fram från magasin? – Utgrävning 

Broåsen bronsgjutarverkstad (Grimeton). November.
- Besöka Göteborgs Fornminnesförening? Träffas vid deras grävning t.ex. och de kan 

även besöka oss. Ove frågar. 
- Inställda resan till Vitlycke m.m.?
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Grävningar:
- Dagsås/Sibbarp vid Byasjön. Göran och Bengt B har sett att flinta har eroderat fram i 

en slänt. Inte registrerad. Maj-juni.
- Ramsjön, den tidigare ön mellan Sjöbol och Ramsjön. Marken inte uppodlad. Inte 

registrerad. Augusti-september. Bengt M nämner att golfbanan nog har byggts ut med 
fler hål runt om där. Göran pratar med markägaren och kollar golfbanan. Magnus har 
sagt ok till att ha två grävningar nästa år.

Vandringar:
- Dagsås/Sibbarp vid Byasjön + Ramsjön, fyndplatser för flinta. Besöka platserna för de 

planerade grävningarna. April. Göran. 
- Religiöst landskap, Grimeton, Per Starefors. Ove frågar. Maj.

Studiecirkel/skrivarbete:
- Skriva en rapport om Ramsjön. Februari. Gunnar drar ut 10 ex. av Nordqvists rapport 

och lämnar till Göran som tar med till nästa styrelsemöte.

Ta med en sida i programmet som visar under vilka tidsperioder de olika kulturerna fanns. 
Även önskemål om att visa hur havsnivån varierat i Varbergstrakten. 

§ 5 Övrigt
- Göran tog upp frågan om att göra en permanent monter för fynden från Olas. Ringhals 

har inte hört av sig. Världsarvet i Grimeton kanske kan vara en möjlighet. Vi funderar 
vidare på detta.

- Skriva rapport från grävningen vid Svarten. Flyttas till nästa styrelsemöte.

§ 6 Mötets avslutande
Mötet avslutas.

Justerat

_____________________________ ______________________________
Göran Bengtsson (Vbg), ordförande Gunnar Carlstedt
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